
 

 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

04 травня  2018 року              

Баштанка 

№ 10 ХХV сесія  сьомого 

скликання 

 

Про депутатський запит депутата міської 

ради Олійника І.О. щодо внесення змін до 

Програми соціально-економічного 

розвитку Баштанської об’єднаної 

територіальної громади  на 2017-2019 роки, 

затвердженої рішенням міської ради від 28 

серпня 2017 року №1 
 

 

Розглянувши депутатський запит Олійника І. О. щодо внесення змін до  

Програми соціально-економічного розвитку Баштанської об’єднаної  

територіальної громади  на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням міської 

ради від 28 серпня 2017 року №1, на підставі   пункту 22 частини першої статті 

26 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська  рада 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 

         1. Підтримати депутатський запит депутата міської ради Олійника І.О. 

щодо внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку 

Баштанської об’єднаної територіальної громади  на 2017-2019 роки, 

затвердженої рішенням міської ради від 28 серпня 2017 року №1. 
 

         2. Внести зміни до Програми соціально-економічного розвитку 

Баштанської об’єднаної територіальної громади на 2017-2019 роки, 

затвердженої рішенням міської ради від 28 серпня 2017 року № 1, а саме: 

 

2.1. Внести зміни до пунктів 19, 20, 37, 41, 80 Додатку 1 до Програми  

«Орієнтовний перелік діючих та перспективних проектів розвитку Баштанської 

об’єднаної територіальної громади на 2017 – 2019 роки», доповнивши їх  

підпунктами та виклавши у такій редакції: 
 

 

 



н/п 

 

Назва проекту Орієнтовна 

вартість 

проекту, 

всього 

(тис.грн) 

Обсяги фінансування 

по роках 

Джерела 

фінансування 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 

19. Проведення 

капітального ремонту 

будівель, обладнання 

загальноосвітніх 

навчальних закладів, в 

тому числі: 

2500 - 2500,00 - Міський, 

обласний, 

державний 

бюджети, 

грантові кошти 

 - Капітальний ремонт 

частини приміщення 

Явкинської ЗОШ I-III 

ст. по вул. 

Грушевського, 24,  

с.Явкине, 

Баштанського району, 

Миколаївської області 

600,00 - 600,00 -  

20. 2. Проведення 

капітального ремонту 

будівель, обладнання 

дошкільних  

навчальних закладів 

6900,00 1300,00 2500,00 3100,00 Міський, 

обласний, 

державний, 

грантові кошти  

 - Капітальний ремонт 

закладу дошкільної 

освіти № 4  "Лелеченя" 

по вул. Центральна, 

57А в с. Добре, 

Баштанського району, 

Миколаївської області 

400,00 - 400,00 - 

  - Капітальний ремонт 

Плющівського закладу 

дошкільної освіти № 13  

"Пролісок" по вул. 

Садова, 58 в с. 

Плющівка Баштанського 

району, Миколаївської 

області 

2100,00 - 800,00 1300,00 

 Капітальний ремонт 

покрівлі закладу 

дошкільної освіти  №3  

"Чебурашка" по вул. 

Семена Бойченка, 21,   

м. Баштанка, 

Баштанського району, 

Миколаївської області 

1000,00 - 500,00 500,00 



37 2. Проведення 

реконструкції з  

використанням 

енергозберігаючих  

технологій  будівель 

приміщень  

дошкільних  

навчальних закладів: 

17237,80 - 15937,80 1300,00 Міський, 

обласний, 

державний 

бюджети, 

грантові кошти 

 - Реконструкція 

дошкільного 

навчального закладу 

№10 «Сонечко» в 

с.Новопавлівка по 

вулиці Молодіжній, 25 

Баштанської міської 

ради Миколаївської 

області 

1187,00 687,00 500,00 - 

 Реконструкція закладу 

дошкільної освіти №9 

«Малятко» з 

впровадженням 

сонячної системи 

підігріву води по 

вул..Шевченка,4 в с. 

Новоіванівка 

Баштанського району 

Миколаївської області 

1100,00 - 300,00 800,00 

41. Реконструкція закладів 

культури з 

використанням 

енергозберігаючих 

технологій: 

11850,00 500,00 2350,00 9000,00 Міський, 

обласний, 

державний 

бюджети, 

грантові кошти 

 - Реконструкція 

сільського будинку 

культури по вулиці 

Приінгульська, 114      

с. Христофорівка, 

Баштанського району, 

Миколаївської області 

1400,00 500,00 350,00 550,00  

80 Придбання 

транспортних засобів 

спеціального 

призначення та 

обладнання для 

комунальних 

підприємств, 

оновлення 

контейнерного парку 

всього,  в тому числі: 

33016,90 2100,00 17993,00 12223,9 міський бюджет, 

обласний 

бюджет, 

державний 

бюджет, 

міжнародна 

технічна 

допомога, 

грантові кошти 

 - бульдозер 3800,00 - 3800,00  

 



2.2. Внести зміни до пунктів 109, 111 та доповнити пунктами 113, 114 

Додаток 1 до Програми  «Орієнтовний перелік діючих та перспективних 

проектів розвитку Баштанської об’єднаної територіальної громади на   2017 – 

2019 роки», виклавши їх у новій редакції: 

 
н/п 

 

Назва проекту Орієнтовна 

вартість 

проекту, 

всього 

(тис.грн) 

Обсяги фінансування 

по роках 

Джерела 

фінансування 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 

 
109. Реконструкція 

нежитлового 

приміщення під 

адмінприміщення 

Новоєгорівського 

територіального органу 

за адресою вул. Лесі 

Українки, 38                   

с. Новоєгорівка, 

Баштанського р-ну, 

Миколаївської області 

1743,00 743,00 1000,00 - Міський, 

обласний, 

державний 

бюджети, 

грантові кошти 

111.  Капітальний ремонт 

Пісківського сільського 

будинку культури по 

вул. Центральна, 46,       

с. Піски, Баштанського 

району, Миколаївської 

області 

3000,00  500,00 2500,00 Міський, 

обласний, 

державний 

бюджети, 

грантові кошти 

113. Капітальний ремонт 

Баштанського 

краєзнавчого музею з 

використанням 

енергозберігаючих 

технологій 

3000,00 - 1500,00 1000,00 Міський, 

обласний, 

державний 

бюджети, 

грантові кошти 

114. Капітальний ремонт 

покрівлі 

Новосергіївського 

сільського будинку 

культури по вул. 

Центральна, 33, 

с.Новосергіївка, 

Баштанського району, 

Миколаївської області. 

800,00 - 300,00 500,00 Міський, 

обласний, 

державний 

бюджети, 

грантові кошти 

 
 

Міський голова                                                                                    І.В.Рубський 

 

 
 


